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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Zestawy do lutowania miękkiego

Wykonanie: Zestaw w skrzyni z blachy stalowej z zamkiem i uchwytem do przenoszenia.
Zestaw składa się z:
1 szt. kolba lutownicza z uchwytem, palnik z uchwytem do kolby (nr zam. 9065 0005)
1 szt. osłonka przeciwwietrzna (nr zam. 9073 0011)
1 szt. grot lutowniczy 350 g, w formie pistoletu, wygięty (nr zam. 9076 0011)
2 szt. dysze lutownicze 5; 7 mm (nr zam. 9079)
1 szt. dysza płaska 40 mm
1 szt. wąż do propanu HD 2 m, G 3/8" LH (nr zam. 9112 0021)
1 szt. reduktor 1,5 bar, stałe ciśnienie robocze (nr zam. 9061 0041)
1 szt. butla gazowa 425 g z hakiem do zawieszenia (nr zam. 9061 0011)
1 szt. przyłączacze do butli na propan (nr zam. 9064 0031)
1 szt. zapalniczka do gazu (nr zam. 9199)
1 szt. klucz widełkowy

0011

nr 9058
zam.

Zestaw do lutowania miękkiego Classic

Wykonanie: Pojemność 425 g. Zawór bezpieczeństwa wyposażony w nakrętkę zabezpieczającą
i pokrywę zamykającą. Podstawa dopuszczona według § 14 rozporządzenia o odlewach
 ciśnieniowych pod znakiem 82D168B. Butla posiada wejście G 3/8" z lewej strony i jest
 samonapełnialna. Butla może być używana tylko z odpowiednim zaworem dla małych butli
 propanowych z zabezpieczeniem przed nadciśnieniem.

0011 butla na propan
0031 zawór do butli z zaworem bezpieczeństwa
0041 reduktor 1,5 bar stały

nr wykonanie 9061
zam.

Butla mini na propan

Zestaw składa się z:
1 szt. kolba lutownicza z uchwytem, palnik z uchwytem kolby (nr zam. 9065 0005)
1 szt. osłonka przeciwwietrzna (nr zam. 9073 0011)
1 szt. grot lutowniczy 350 g, w formie pistoletu (nr zam. 9076 0011)
1 szt. wąż do propanu HD 2 m, G 3/8" LH (nr zam. 9112 0021)
1 szt. reduktor 1,5 bar, stałe ciśnienie robocze (nr zam. 9061 0041)
1 szt. butla gazowa 425 g z hakiem do zawieszenia (nr zam. 9061 0011)

0011

nr 9055
zam.

Przenośny zestaw do lutowania miękkiego Classic

0011 do butli 5–11 kg z nakrętką profilowaną
W 21,8 x 1/14 LH zakończoną rurką

0031 do butli 5–33 kg z połączeniem kombinowanym

nr wykonanie 9064
zam.

Króćce do butli propanowych

Wykonanie: Z mosiądzu, przyłączeniem według DIN 477, znak dopuszczający 01D65B,
z palcem prowadzącym i nakrętką motylkową G 3/8" LH.

9064 0011 do butli 5–11 kg z nakrętką profilowaną W 21,8 x 1/14 LH.

9064 0031 do butli 5–33 kg z nakrętką 6-kątną W 21,8 x 1/14 LH.

Zastosowanie: Do podłączania butli na propan z zaworem (nr zam. 9061).

9061 0011

9064 00319064 0011

9061 0041

216,50
(930)

529,00
(930)

88,00
35,33
33,70
(930)

22,69

16,95
(930)

9061 0031



9/16

9
Lu

to
w

an
ie

/s
pa

w
an

ie
/

za
op

at
rz

en
ie

 w
ar

sz
ta

tó
w

Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Zestawy do lutowania miękkiego

Wykonanie: Izolowany, ergonomiczny uchwyt z drewnianą osłonką, z wrzecionem ze stali
 szlachetnej do precyzyjnej regulacji ustawiania przepływu gazu, zawór regulujący, nasadka
 podgrzewająca z uchwytem na grot lutowniczy. Dodatkowo możliwość regulacji płomienia 
i  obrotowe przyłącze węża.

0005 1,5 maks. 65 G 3/8" LH M15 x 1 wewnętrzna

nr ciśnienie gazu 9065 zużycie gazu końcówka na wąż końcówka do palnika
zam. bar g/h

Uchwyt palnika

Wykonanie: Z końcówką stalową o ∅ 7 mm. Pasuje do uchwytów palnika (nr zam. 9065 i 9067).

0011 kształt młotkowy wygięty 90 350
0021 kształt młotkowy wygięty 90 500
0031 kształt młotkowy prosty 90 250

nr wykonanie 9076 dł. końcówki waga
zam. mm g

Grot lutowniczy

Wykonanie: Izolowany, ergonomiczny uchwyt z drewnianą osłonką, z wrzecionem ze stali
 szlachetnej do precyzyjnej regulacji ustawiania przepływu gazu, zawór regulujący, nasadka
 podgrzewająca z uchwytem na grot lutowniczy. Dodatkowo możliwość regulacji płomienia, 
jak również obrotowe złącze węża.

0011 1,5 maks. 65 G 3/8" LH M15 x 1 wewnętrzna

nr ciśnienie gazu 9067 zużycie gazu końcówka na wąż końcówka do palnika
zam. bar g/h

Uchwyt palnika Classic

Wykonanie: Dysza 4,5 mm z odkręcanym uchwytem kolby, ustnik ze stali szlachetnej i hak do
zawieszania. Pasuje do wszystkich uchwytów lutowniczych firmy LORCH.

0011 1,5 maks. 65 M15 x 1 zewnętrzny

nr ciśnienie gazu 9070 zużycie gazu przyłącze przy uchwycie
zam. bar g/h

Palnik propanowy

Wykonanie: Ze śrubą ustalającą. Pasuje do wszystkich grotów lutowniczych z końcówką stalową
o ∅ 7 mm.

0011

nr 9073
zam.

Osłonka przeciwwietrzna

Wykonanie: Model z mosiądzu, wygięty pod katem 40°, z odkręcaną osłonką stalową.
Pasujace do (nr zam. 9067 0011).

Wykonanie: Do lutowania twardego, np. rur miedzianych lutem srebrnym L-Ag 40.

0051 5 1,5 5579 maks. 120 12 x 1 M15 x 1 zewnętrzny
0071 7 1,5 10405 maks. 200 22 x 1 M15 x 1 zewnętrzny

nr  9079 ciśnienie moc zużycie do ∅ rur przyłącze przy 
zam. gazu gorąca gazu miedzianych uchwycie

mm bar kJ/h g/h mm

Nasadka punktowa do palnika propanowego

60,20
(930)

45,30
(930)

16,65
(930)

5,95
(930)

24,40
30,60
22,80
(930)

13,30
14,40
(930)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Zestawy do lutowania miękkiego

Wykonanie: Zestaw w skrzynce z blachy stalowej z uchwytem do przenoszenia.
Zestaw składa się z:
1 szt. kolba lutownicza z uchwytem, palnik z uchwytem kolby (nr zam. 9088 0011)
1 szt. osłonka przeciwwietrzna (nr zam. 9073 0011)
1 szt. grot lutowniczy 350 g, w formie pistoletu, wygięty (nr zam. 9076 0011)
4 szt. dysze lutownicze ∅ 12, 14, 17 und 20 mm (nr zam. 9094)
1 szt. wąż do propanu HD 2 m, G 3/8" LH (nr zam. 9112 0021)
1 szt. reduktor 2,0 bar stały, do butli 5 i 11 kg
1 szt. zapalniczka do gazu (nr zam. 9199)
1 szt. klucz widełkowy

Zastosowanie: Do lutowania twardego i miękkiego, jak również do podgrzewania.

0011

nr 9085
zam.

Zestaw do lutowania miękkiego i twardego UNIVERSAL

Wykonanie: Mocna, dobrze izolowana rękojeść z długą dźwignią, z nastawną wielkością
 płomienia pilotującego, oraz kombinowany zawór odcinająco-regulacyjny.

Zastosowanie: Do lutowania twardego i miękkiego, do podgrzewania, obkurczania, opalania itp.

0011 0–4 maks. 12000 G 3/8" LH M14 x 1 zewn.

nr ciśnienie gazu 9088 zużycie gazu końcówka na wąż końcówka do palnika
zam. bar g/h

Uchwyt palnika

Wykonanie: Model z mosiądzu, z nakrętką nasadową i z chromowaną osłonką ze stali szlachetnej,
do maks. nadciśnienia 4 barów. Płomień skoncentrowany o ostrym kształcie, powietrze  zasysane
automatycznie. Pasujące do (nr zam. 9088 0011).

Zastosowanie: Do lutowania twardego i miękkiego.

0051 5 1,5–2,5 5562 70 12 x 1 M14 x 1 wew.

nr  9091 ciśnienie moc zużycie gazu przy ∅ rur przyłącze
zam. gazu gorąca ciśnieniudo P = 1,5 bar miedzianych przy uchwycie

mm bar kJ/h g/h mm

Nasadka lutownicza punktowa do palnika propanowego

Wykonanie: Model z mosiądzu, z dyszą cyklonową, z nakretką nasadową i z odkręcaną,
 chromowaną osłonką ze stali szlachetnej, do maks. nadciśnienia 2,5 bara. Powietrze zasysane
automatycznie. Pasujące do (nr zam. 9088 0011).

Zastosowanie: Specjalnie do lutowania twardego i miękkiego.

0013 12 1,5–2,0 6950 150 12 M14 x 1 wewnętrzna
0015 14 1,5–2,0 11587 250 18 M14 x 1 wewnętrzna
0018 17 1,5–2,0 14600 315 22 M14 x 1 wewnętrzna
0021 20 1,5–2,0 20394 440 28 M14 x 1 wewnętrzna

nr  9094 ciśnienie moc przy zużycie gazu  do ∅ rur przyłącze  
zam. gazu ciśnieniu przy ciśnieniu miedzianych przy

P = 1,5 bar P = 1,5 bar uchwycie
mm bar kJ/h g/h mm

Nasadka cyklonowa TURBO do lutowania twardego

352,50
(930)

43,80
(930)

30,31
25,60
27,00
30,80
(930)

21,70
(930)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Zestawy do lutowania na propan

nr głowica 9103 moc zużycie gazu przy mocowanie 
zam. palnika  gorąca ciśnieniu P = 1,5 bar dyszy

mm kJ/h g/h

Wykonanie: Model z mosiądzu, z nakrętką nasadową złączkową i chromowanym ustnikiem ze
stali szlachetnej. Pasująca do (nr zam. 9088 0011).

Zastosowanie: Nadaje się do prac z folią z tworzywa sztucznego lub układania płyt. Szczególnie
przydatna do usuwania warstw farby. Płomień podgrzewa farbę, aż do momentu wystapienia
pęcherzy na powierzchni. Za pomocą szpachli lub innego narzędzia usuwa się warstwy starego
podkładu.

0041 40 1,5–2,0 10200 220 M14 x 1 zewnętrzny

nr szerokość 9097 ciśnienie moc zużycie gazu przy przyłącze przy 
zam. płomienia gazu gorąca ciśnieniu P = 1,5 bar uchwycie

mm bar kJ/h g/h

Szeroka nasadka do opalania propanem

Wykonanie: Model ze stali szlachetnej, długość płomienia ponad 150 mm.

Zastosowanie: Do nadgrzewania, opalania, wypalania, do prac związanych z izolacją dachów.

0031 30 55620 1200 M20 x 1 wewnętrzna
0041 40 97335 2100 M20 x 1 wewnętrzna
0046 45 115875 2500 M20 x 1 wewnętrzna
0051 50 171495 3700 M20 x 1 wewnętrzna
0061 60 254925 5500 M20 x 1 wewnętrzna

Dysza wysokowydajna do podgrzewania propanem

Wykonanie: Rurki ze stali szlachetnej, wygięte pod kątem 60°.

0014 130 M14 x 1 wewnętrzna M20 x 1 zewnętrzny
0036 350 M14 x 1 wewnętrzna M20 x 1 zewnętrzny
0051 500 M14 x 1 wewnętrzna M20 x 1 zewnętrzny
0061 600 M14 x 1 wewnętrzna M20 x 1 zewnętrzny
0076 750 M14 x 1 wewnętrzna M20 x 1 zewnętrzny

nr długość 9100 przyłącze przy uchwycie mocowanie dyszy
zam. mm

Rurki połączeniowe

0005 35260 7600

nr moc gorąca 9104 zużycie gazu przy ciśnieniu P = 4 bar
zam. kJ/h g/h

Wykonanie: Zestaw składa się z:
1 szt. uchwyt palnika do propanu z długą dźwignią
1 szt. dysza podgrzewająca z dopasowaniem się do powietrza ∅ 60 mm
1 szt. reduktor 0,5–4 bar z wejściem kombinowanym do butli 5–33 kg
1 szt. zawór bezpieczeństwa
1 szt. wąż do propanu HD 5 m, G 3/8" LH

Zestaw do podgrzewania

13,35
15,30
17,20
18,90
26,56
(930)

44,84
(930)

15,60
20,90
23,80
33,56
28,40
(930)

231,63
(930)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Zestawy do lutowania na propan

Wykonanie: DIN 4815, DIN EN 1763-1, klasa ciśnienia 30. Całkowicie uzbrojony, 4 x 4 mm.

0021 obustronne G 3/8" LH 2
0031 obustronne G 3/8" LH 3
0051 obustronne G 3/8" LH 5

nr wykonanie 9112 długość
zam. m

Wąż wysokociśnieniowy

Wykonanie: Model z manometrem zbadany zgodnie z normą DIN-DVGW. Możliwość regulacji
ciśnienia wyjściowego. Pasujące do butli 5, 11 i 33 kg.

0011 0,5–4 12000 W 21,8 x 1/14 LH G 3/8" LH

nr ciśnienie 9109 zużycie gwint nakrętki gwint króćca
zam. gazu gazu na wlocie na wylocie

bar g/h

Reduktor z manometrem, do butli propanowych

Zastosowanie: Do gazu ciekłego DVGW-Nr. 92.02 e 868.
Zabezpieczenie zapobiega ulatnianiu się gazu spowodowanego uszkodzeniem lub poluzowaniem
się węża i odcina przepływ gazu, jeżeli zadana ilość robocza zostanie przekroczona o 10 %.
Ponowne otwarcie zaworu nastąpuje ręcznie.

0011 1,5* 2200 G 3/8" LH wewnętrzny G 3/8" LH zewnętrzny
0021 4,0* 6000 G 3/8" LH wewnętrzny G 3/8" LH zewnętrzny
0031 6,0* 8500 G 3/8" LH wewnętrzny G 3/8" LH zewnętrzny
0041 10,0* 14000 G 3/8" LH wewnętrzny G 3/8" LH zewnętrzny

nr ciśnienie 9106 moc przy bar gwint nakrętki gwint króćca 
zam. gazu qn (g/h) 4 na wlocie na wylocie

bar

Zawór bezpieczeństwa

* Tylko w połączeniu 
z wężem DN 6.3.

28,56
28,56
28,56
28,56
(930)

59,00
(930)

14,30
17,70
25,40
(930)

Czym jest lutowanie?

Lutowanie to termiczny, spójny proces łączenia tworzyw meta-
licznych. Dzięki lutowaniu łączy się trwale dwa lub więcej elementy
lutem za pomocą fluidy fikatora i ciepła. Podczas lutowania
powierzchnia łączonych metali nie zostaje stopiona, inaczej niż
w przypadku spawania. Przy prawidłowym procesie pracy
powierzchnie łączone są poprzez zwilżenie płynnym lutem.

Lut rozprzestrzenia się i łączy materiały.

Rozróżnia się:

lutowanie miękkie: poniżej 450 °C

lutowanie twarde: powyżej 450 °C



nr zużycie gazu 9115 9118
zam. g/h
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Lampa lutownicza, kolba lutownicza i akcesoria

0011 140

X 2000 PZ, z palnikiem X 1700 i piezoelektrycznym zapalnikiem.9118

X 2000, z palnikiem X 1550.9115

Wielofunkcyjna lampa lutownicza

0011 palnik precyzyjny X 1650 140
0021 palnik do lutowania na twardo X 1700 30

0031 palnik płaski XP 1650 30
0041 nasadka na kolbę lutowniczą X 450 30

nr opis 9124 zużycie gazu
zam. g/h

nr opis 9124 zużycie gazu
zam. g/h

Palniki i akcesoria

Ustnik palnika do lutowania dokładnego
X 1650
Płomień z bardzo ostrą końcówką. Do luto-
wania cynowego lub klasycznego lutowania
małych części, które powinny być podgrzane
na niewielkiej powierzchni, jak np. biżuteria, 
do luzowania śrub itp.

Ustnik palnika do lutowania twardego
X 1700
Płomień z ostrą końcówką. Do lutowania
twardego rur miedzianych, żelaza, stali,
metalu szlachetnego i aluminium.

Ustnik palnika płaski XP 1650
Płomień szeroki, płaski. Możliwość
 zamontowania na palniku X 1550 i X 1700
(nr zam. 9124 0021). Do równomiernego
 podgrzewania powierzchni, odpalania powłok
malarskich, opalnia drewna, cynowania dużych
powierzchni lub czyszczenia klatek dla królików.

Końcówka do kolby lutowniczej X 450
Bez bezpośredniego płomienia. Możliwość
zamontowania na palniku X 1650
(nr zam. 9124 0011). Do instalacji elektry -
cznych,  telefonów, obróbki plastycznej miedzi 
i cynku oraz artystycznej obróbki drewna.

Wykonanie: Mieszanka gazów butanu/propanu o wysokiej wydajności (80/20 %) w celu jeszcze
lepszej wydajności przy niskich temperaturach. Opatentowany system zabezpieczeń. Pasujące do
(nr zam. 9115 0011, 9118 0011 i 9124 0051). GGVE/S Kl. 2, pkt. 11b.

0010 190 36

nr zestaw 9121 pakowane
zam. g

Nabój jednorazowy C 206 Super

Wykonanie: Urządzenie o szczególnie wysokiej odporności na uderzenia, dysponuje bardzo
 precyzyjną stopniową regulacją dopływu gazu. Eksploatacja przy pomocy nabojów C 206 Super,
chronionych dzwonem. Uchwyt z polipropylenu. Dzięki temu bardzo dobrze trzyma się w dłoni i
może być obsługiwany jednoręcznie. Dostawa bez naboju.

Zastosowanie: Do miękkiego i twardego lutowania i do innych prac ręcznych, jak również do
stosowania w pracach wokół domu. Perfekcyjna, wielofunkcyjna lampa lutownicza do wielozada-
niowego zastosowania.

Informacja dodatkowa: Naboje/Wkłady zapasowe patrz (nr zam. 9121).

9115

9118

Wykonanie: Kompaktowy palnik Bunsena z wymiennym nabojem. Bezpieczny system montażowy
pozwala na wymianę wkładu dopiero po całkowitym opróżnieniu.

Zastosowanie: Do podgrzewania roztworów w kolbach szklanych i probówkach, osuszania
 lakierów, gotowania klejów, do poczerniania za pomocą dymu i do rozgrzewania przed zginaniem,
np. rurek szklanych.

Informacja dodatkowa: Naboje zapasowe patrz (nr zam. 9121 0010).

0051 55

nr zużycie gazu 9124
zam. g/h

Palnik Bunsena

81,94
(936)

48,25
(936)

52,44
(936)

22,38
17,38
(936)

19,88
9,50

(936)

2,81
(936)

Zastosowanie: Pasujące do wielofunkcyjnych lamp lutowniczych X 2000
(nr zam. 9115) oraz X 2000 PZ (nr zam. 9118).
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Lutownicze/Narzędzia lutownicze

nr 9125
zam.

0020

nr 9125
zam.

Lutownica do lutowania twardego POWER FIRE Compact

Wykonanie: Specjalna mieszanka gazu nie zawierająca BUTADIEN – przez to nieszkodliwa dla
zdrowia. W porównaniu do propanu czas palenia jest o około 1/3 dłuższy. Naboje sprawdzone
przez TÜV, ciągnione z jednej części, bez szwu, podnoszą poziom bezpieczeństwa dla użyt-
kowników. Pasuje do (nr zam. 9125).

Zastosowanie: Nadaje się optymalnie do prac nad głową.

0005 750 7/16

nr zestaw 9131 gwint łączący
zam. ml cal

Jednorazowe pojemniki z gazem MAPP® GAS

Zastosowanie: Dysze zapasowe do lutowania twardego SUPER FIRE 3 (nr zam. 9125 0010).

0005 palnik precyzyjny 15
0010 palnik standardowy 16
0015 palnik cyklonowy 15
0020 palnik gorącego powietrza 38
0025 palnik do obkurczania 24

nr wykonanie 9132 ∅
zam. mm

Palniki zapasowe

Dysza do lutowania precyzyjnego

Dysza do lutowania standardowego

Dysza cyklonowa do lutowania

Dysza do lutowania ciepłym
powietrzem

Dysza do lutowania kurczliwego

Wykonanie: Bardzo solidny i ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego wzmacnianego
 włóknem szklanym, palnik ze stali szlachetnej. Zapalanie płomienia za pomocą przycisku
zapalnika piezoelektrycznego do 30000 zapłonów. Głowica obracana o 360°, wyposażona w
przycisk blokujący, dokładne ustawienie, regulację stałego ciśnienia i zamknięcie bagnetowe. 
Ze względów bezpieczeństwa zapalnik zapala się dopiero po całkowitym zamocowaniu palnika.
Eksploatacja z gazem o wysokiej wydajności MAPP® GAS (nr zam. 9131), co pozwala na
 osiągnięcie o 30 % wyższej wydajności.

Zastosowanie: Optymalne do lutowania miękkiego do ∅ 35 i lutowania twardego do ∅ 22 mm.

Informacja dodatkowa: Naboje zapasowe patrz (nr zam. 9131).

Wykonanie: Bardzo solidna i ergonomiczna obudowa z aluminium. Zapalanie płomienia za
pomocą przycisku zapalnika piezoelektrycznego do 30000 zapłonów. Głowica obracana o 
360°, wyposażony w przycisk blokujący, dokładne ustawenie, regulację stałego ciśnienia i
zamknięcie bagnetowe. Ze względów bezpieczeństwa zapalnik zapala się dopiero po całkowitym
zamocowaniu palnika. Eksploatacja z gazem o wysokiej wydajności MAPP® GAS (nr zam. 9131),
co pozwala na osiągnięcie o 30 % wyższej wydajności. Dostawa w walizce serwisowej wraz 
z uchwytem, palnikiem cyklonowym (nr zam. 9132 0015), dyszą palnika do lutowania punktowa
(nr zam. 9132 0005), reflektorem płomienia, podstawą i 2 szt. nabojów do jednorazowego
 użytku MAPP® GAS (nr zam. 9131).

Zastosowanie: Optymalny zestaw do lutowania miękkiego, twardego i innych zadań
 wykonywanych nad głową, nie wymaga rozgrzewania.

0010

Zestaw do lutowania twardego SUPER FIRE 3

79,95
(591)

24,95 ◊
23,95 ◊
25,95 ◊
59,95 ◊
41,95 ◊

(591, 592)

13,95 ◊
(591)

150,00
(591)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Kolba lutownicza

0016          16                        1               350             230           40

     nr           moc      9130        czas      temperatura   napięcie      waga
  zam.       gorąca                     rozgrzewania     grota         zasilania          
                     W                                min               °C                 V               g

Precyzyjna kolba lutownicza typ 260 BD

Wykonanie: Pasują do (nr zam. 9130 0016).

0020       grot ścięty, 3,6 mm                                16                     LD
0025   grot ołówkowy, 1,1 mm                            16                     BD
0030     grot dłutowy, 2,6 mm                              16                     KD

     nr                    kształt                 9130     do kolby lutowniczej       typ
  zam.                                                                               W                       

Zapasowe groty lutownicze

Wykonanie: Lekki, poręczny model z wymienym ołówkowy grotem
lutowniczym ERSADUR 1,1 mm do lutowania ciągłego. Końcówka
rozgrzewana od środka zapewnia w połączeniu z elementem grzewczym
PTC doskonały stopień wydajności przy minimalnym zużyciu energii.

Zastosowanie: Dzięki smukłej budowie idealna lutownica do 
stosowania w trudno dostępnych miejscach, np. między urządzeniami.
Zastosowanie w nowoczesnej elektronice.

     nr                    kształt                 9133     do kolby lutowniczej       typ
  zam.                                                                               W                       

Zastosowanie: Pasują do (nr zam. 9133).

0035      grot spiczasty płaski,                            30/40                  KD
                   prosty 3,1 mm
0040      grot spiczasty płaski,                           30/40                  JD
                  zagięty 3,1 mm

Zapasowe groty lutownicze

0030            30                        2                  380            230         80
0045            40                        2                  420            230         80

     nr            moc      9133         czas         temperatura   napięcie   waga
   zam.        gorąca                      rozgrzewania        grota        zasilania        
                      W                                 min                  °C                V            g

9130 0025
grot ołówkowy

9130 0030
grot dłutowy

Groty zapasowe:

9130 0020
grot ścięty

Typ 30 S

6,30
6,30
6,30
(933)

27,30
28,90
(933)

5,65

5,65

(933)

Wykonanie: Lekki, poręczny model z wymiennym prostym 
grotem lutowniczym ERSADUR 3,1 mm.

Zastosowanie: Do uniwersalnego zastosowania w technice 
telekomunikacyjnej i RTV, w elektronice, w laboratoriach, 
idealne dla początkujących.

Uniwersalna kolba lutownicza typ 30 S

9133 0040
grot dłutowy,
wygięty

9133 0035 
grot dłutowy, 
prosty

Groty zapasowe:

30,40
(933)

Typ 260 BD
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Kolba lutownicza

     nr                                    kształt                              9136       do kolby 
  zam.                                                                                              lutowniczej 
                                                                                                              W

Zastosowanie: Pasują do (nr zam. 9140).

0201      grot spiczasty płaski 18 mm                      200            MZ
0301      grot spiczasty płaski 25 mm                      300            MZ
0551      grot spiczasty płaski 35 mm                    550            MZ

     nr                          kształt                     9141          do kolby          typ
  zam.                                                                               lutowniczej
                                                                                                W                 

Wykonanie: Lekki, poręczny model z wymiennym grotem dłutowym,
wygiętym typu ERSADUR do lutowania ciągłego.

Zastosowanie: Do prac lutowniczych wymagających wysokiej 
temperatury, np. przewodów miedzianych o przekroju od 
2,5 mm2 do 6 mm2.

1050              50                            3                 400               230
1080              80                            3                 410               230
1150              150                            3                 450               230

     nr                moc          9136           czas        temperatura     napięcie 
  zam.            gorąca                          rozgrzewania       grota           zasilania
                          W                                      min                °C                  V

Uniwersalna kolba lutownicza JD

Wykonanie: Grot płaski z niklowanym trzpieniem, który zapobiega
tworzeniu się zgorzeliny na elementach rozgrzewavych.

Zastosowanie: Do lutowania przy kolektorach, szynach miedzianych, 
do lutowania blachy, do prac instalacyjnych, do prac przy karoseriach,
przy szkleniu na ołów.

0200          200                    5                  470            230      550
0300          300                    5                  470            230      870
0550          550                    7                  600            230      1770

     nr             moc      9140         czas         temperatura   napięcie   waga
  zam.         gorąca                     rozgrzewania        grota        zasilania        
                      W                                 min                  °C                V            g

Kolba lutownicza młotkowa HZ

Typ JD

Zapasowe groty lutownicze

0051        grot spiczasty płaski, zagięty 3,1 mm                      50
0081        grot spiczasty płaski, zagięty 4,8 mm                 80
0151        grot spiczasty płaski, prosty 4,8 mm                     150
0083        grot spiczasty płaski, prosty 4,8 mm                     80
0158        grot spiczasty płaski, prosty 5,3 mm                     150

Groty zapasowe:

Groty zapasowe:

9141 0201 9141 0301

9141 0551

48,30
57,20
63,50
(933)

6,50
12,88
11,35
12,88
11,35
(933)

131,00
163,00
273,00

(933)

39,10
68,75

115,00
(933)

Zastosowanie: Pasują do (nr zam. 9136).

Zapasowe groty lutownicze

9136 0051 9136 0081
9136 0151

9136 0083

9136 0158
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Stacje lutownicze

nr zam.                                                                          0060
typ                                                                           Analog 60

9146                                                         140,00
stacja lutownicza                                                       ANA 603
napięcie pierwotne                    V                                   230
regulacja                                                                   Resistronic
napięcie wtórne                        V                                    24
moc gorąca                             W                                    60
zakres temperatury                  °C                              150–450
kolby lutownicze                                                     Basic Tool 60
napięcie                                    V                                    24
moc w temp. 350 °C               W                                    60
moc nagrzewania                    W                                   190
czas nagrzewania (280 °C)        s                                 ok. 60
waga                                         g                                    60

(933)

(933)

0075          75                       20         maks. 450        230          100

     nr           moc      9143        czas      temperatura   napięcie      waga
  zam.       gorąca                     rozgrzewania     grota         zasilania          
                     W                                  s                 °C                 V               g

Wykonanie: Elektroniczna, płynnie regulowana stacja lutownicza z 
grotem dłutowym ERSADUR 2,2 mm do lutowania ciągłego. Grot
rozgrzewany od środka zapewnia w połączeniu z elementem grzewczym
PTC doskonały stopień wydajności przy minimalnym zużyciu energii.
Poza tym kolba lutownicza jest wyposażona w wysokoelastyczny,
żaroodporny przewód zasilający. Bezpieczeństwo urządzenia zapewnia
gniazdo wyrównania potencjału, umieszczone na przedniej stronie
urządzenia, które jest połączone z końcówką lutowniczą wielkooporowo.
Obok wolnego wyboru temperatury w zakresie dopuszczalnych 
temperatur można zaprogramować 3 temperatury stałe lub 
2 temperatury stałe i jedną w stanie czuwania. Urządzenie posiada
dodatkowo wyświetlacz Power-Baragraph, funkcję kalibracji i
funkcję całkowitego wyłączenia Power-Off. 

Urządzenie jest wyposażone poza tym w nowatorskie zabezpieczenie
końcówki lutowniczej przed obrotem i multifunkcjonalny stojak z gąbką
czyszczącą z odchylnym pojemnikiem z gąbką dla osób prawo- i
leworęcznych. Urządzenie jest wyposażone w technologię regulacji 
temperatury ERSA RESISTRONIC, gdzie element grzejny PTC przejmuje
funkcję czujnika temperatury.

Zastosowanie: Szczególnie przydatne do lutowania małych i średniej
wielkości lutów. Lutownica nadaje się do uniwersalnego zastosowania
dzięki szerokiemu spektrum wymiennych grotów lutowniczych (patrz
strona następna).nr zam.                                                                          0080

typ                                                                              RDS 80

9147                                                         163,00
stacja lutownicza                                                       RDS 803
napięcie pierwotne                    V                                   230
regulacja                                                                   Resistronic
napięcie wtórne                        V                                    24
moc gorąca                             W                                    80
zakres temperatury                  °C                              150–450
kolby lutownicze                                                           RT 80
napięcie                                    V                                    24
moc w temp. 350 °C               W                                    80
moc nagrzewania                    W                                   290
czas nagrzewania (280 °C)        s                                 ok. 40
waga                                         g                                   130

Cyfrowa stacja lutownicza

Wykonanie: Typ Multi-Sprint 960 ED. Szczególnie lekka, 
beztransformatorowe lutownica z niklowaną dłutową końcówką
lutowniczą LF-ERSADUR 3,2 mm do lutowania ciągłego. Wewnętrznie
rozgrzewany grot zapewnia w połączeniu z elementem grzewczym 
PTC doskonały stopień wydajności przy minimalnym zużyciu energii.
Grot jest rozgrzewany tylko w czasie, gdy wciskany jest przycisk, 
co umożliwia dostosowanie temperatury do aktualnych potrzeb.

Zastosowanie: Krótki czas rozgrzewania i wychładzania sprawia, 
że lutownica idealna jest do lutowania pojedynczych elementów
podczas prac serwisowych lub naprawczych. Lutownica nadaje 
się do uniwersalnego zastosowania dzięki szerokiemu spektrum
wymiennych grotów lutowniczych.

Lutownica pistoletowa Multi-Sprint 960 ED

Wykonanie: Elektroniczna, płynnie regulowana stacja lutownicza z 
grotem dłutowym LF-ERSADUR 2,2 mm do lutowania ciągłego. Grot
rozgrzewany od środka zapewnia w połączeniu z elementem grzewczym
PTC doskonały stopień wydajności przy minimalnym zużyciu energii.
Poza tym kolba lutownicza jest wyposażona w wysokoelastyczy, 
żaroodporny przewód zasilający. Bezpieczeństwo urządzenia zapewnia
gniazdo wyrównania potencjału, umieszczone na przedniej stronie
urządzenia, które jest połączone z końcówką lutowniczą wielkooporowo.
Urządzenie jest wyposażone poza tym w nowatorskie zabezpieczenie
końcówki lutowniczej przed obrotem i multifunkcjonalny stojak z gąbką

czyszczącą z odchylnym pojemnikiem z gąbką dla 
osób prawo i leworęcznych.

Urządzenie jest wyposażone w technologię regulacji 
temperatury ERSA RESISTRONIC, gdzie element 
grzejny PTC przejmuje funkcję czujnika temperatury.

Zastosowanie: Szczególnie przydatne do lutowania małych i średniej
wielkości lutów. Lutownica nadaje się do uniwersalnego zastosowania
dzięki szerokiemu spektrum wymiennych grotów lutowniczych (patrz
strona następna).

Analogowa stacja lutownicza

46,20
(933)



0011            grot ostry, wydłużony 0,4 mm                         UD LF
0021            grot ostry, wydłużony 0,8 mm                         SD LF
0031                      grot ostry 1,0 mm                                   BD LF
0041             grot spiczasty płaski 2,2 mm                          CD LF
0051    grot spiczasty płaski, wydłużony 2,2 mm                 KD LF
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Stacje lutownicze/Zestaw z lutownicą gazową

Zestaw z lutownicą gazową Independent 130.

9156

Zestaw z lutownicą gazową Independent 75.
9153

9153

Wykonanie: Ergonomiczna, antystatyczna gazowa kolba lutownicza 
z natychmiastowym zapłonem płomienia po naciśnięciu przycisku 
zapalnika piezoelektrycznego i funkcją płynnej regulacji wydajności.
Lutownica zasilana butanem dostępnym w handlu. Zestaw w 
praktycznym etui składa się z:
1 szt. gazowa kolba lutownicza
2 szt. groty lutownicze, dłutowate, 1,0 i 2,4 mm
1 szt. podstawa druciana niedostępna w zestawie (nr zam. 9156)
1 szt. gąbka do czyszczenia grotu
1 szt. pojemnik na gąbkę

Zastosowanie: Idealne do prac serwisowych, instalatorskich,
naprawczych i konserwatorskich, gdy nie ma dostępu do zasilania.
Lutownica nadaje się do uniwersalnego zastosowania dzięki szerokiemu
spektrum wymiennych grotów lutowniczych (patrz strona następna).

Zestaw z lutownicą gazową Independent

     nr             moc       9153  9156        czas       temperatura  waga
  zam.         gorąca                                        nagrzewania       grota
                                                                        (280 °C)              
                      W                                                    s                  °C             g

9156

     nr                                    kształt                              9150            typ
  zam.                                                                                                      

0061             grot spiczasty płaski 3,2 mm                          ED LF
0071             grot spiczasty płaski 5,0 mm                        VD LF
0081              ostrze ścięte, 14 mm, kąt 35°                        GD LF
0091              ostrze ścięte, 17 mm, kąt 35°                        LD LF
0101            ostrze obustronnie ścięte, 8 mm                      MD LF

     nr                                    kształt                              9150            typ
  zam.                                                                                                      

9150 0011

9150 0061 9150 0071 9150 0081 9150 0091 9150 0101

9150 0021 9150 0031 9150 0041 9150 0051

Wykonanie: Ergonomiczna obudowa z antystatycznego tworzywa
sztucznego. Długa, wysmukła końcówka pompki lutowniczej idealna do
prac na bardzo gęsto wykorzystanych płytach obwodów drukowanych.
Specjalna konstrukcja ułatwia czyszczenie pompy i wymianę końcówki.

0005                                          11,3                                         

     nr                                       moc ssania                                 9157
  zam.                                           cm3                                              

Odsysacz do cyny VAC X

10,90
(933)

Wykonanie: Pokryta powłoką PTFE, antystatyczna.

0100                                            2                                             

     nr                                            j. op.                                      9157
  zam.                                           szt.                                               

Końcówka do odsysacza do cyny

4,47
(933)

8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
(933)

8,30
13,65
14,70
14,70
14,70
(933)

Wykonanie: Pasuje do (nr zam. 9143 0075, 9146 0060 i 9147 0080).
Nowe groty zapasowe LF-ERSADUR posiadają trzykrotnie dłuższą
żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi grotami ERSADUR.

Zapasowe groty lutownicze

0011       15– 75                                    46          maks. 580    73
0011       25–130                                              50          maks. 580    121

65,60
–

(933)

–
89,20
(933)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Cyny do lutowania

Wykonanie: Drut lutowniczy HF 32, z aktywną, wolną od halogenu kalafonią.
Pozostałości po lutowaniu są transparentne, suche i twarde i nie działają korozyjnie. 
ISO 9453:2006 S-Sn60 Pb39Cu1 IEC 61190-1-3 ROLO/1.1.3.B. Zawartość Fluxu 3,5 %.

Zastosowanie: Stosowany przede wszystkim do lutowania w elektronice, elektrotechnice, 
w łączności i technice miniaturowej.

0010                   rolka 100 g                                                                                    1,0
0025                   rolka 250 g                                                                                  1,0

     nr                      wykonanie                                    9169                                            ∅
  zam.                                                                                                                                  mm

Lut dla elektroników

Wykonanie: Drut do lutownia S 321, ISO 9453:2006 S-Pb60Sn40 IEC61190-1-3
ORH1/2.1.2.A.

Zastosowanie: Do lutowania metali z wyjątkiem aluminium, np. puszek, krawędzi z mosiądzu,
kociołków miedzianych, baterii itp. Nie nadaje się do lutowania w elektronice i elektrotechnice.

Informacja dodatkowa: Pozostałości po lutowaniu należy w miarę możliwości usunąć.

0010                   rolka 100 g                                                                                    2,0
0025                   rolka 250 g                                                                                  2,0
0050                   rolka 500 g                                                                                  2,0

     nr                      wykonanie                                    9163                                            ∅
  zam.                                                                                                                                  mm

Cyna do lutowania

Lut miękki wysokiej jakości, stosowany z (nr zam. 9116 0030).

9116

9116
Lity, stosowany z (nr zam. 9176 0025).

9173

9173

0010                   rolka 100 g                                                                                    2,0
0025                   rolka 250 g                                                                                  2,0

     nr                      wykonanie                                    9166                                            ∅
  zam.                                                                                                                                  mm

Lut do urządzeń radiowych

Wykonanie: Drut do lutowania HS 10 2510, z aktywnym topnikiem żywicznym, 
nie powoduje korozji metali nieżelaznych, szybko przechodzi w stan ciekły. 
ISO 9453:2006 S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3 ROM1/1.1.2.B. Zawartość Fluxu 2,5 %.

Zastosowanie: Do lutowania w elektrotechnice i elektronice jak również do elektromontażu
i techniki samochodowej, do lutowania miedzi, mosiądzu, srebra jak również powierzchni
srebrnych, kadmowanych, niklowanych i pokrytych cyną.

Wykonanie: Masywny drut do lutowania, DVGW GW 2, ISO 9453:2006 S-Sn97Cu3/TC300.
Zakres temperatury topnienia 230–250 °C.

Zastosowanie: Stosowany do lutowania w instalacjach ciepłej i zimnej wody, instalacjach
grzewczych do 110 °C, do przewodów oleju opałowego, instalacji chłodniczych i 
klimatyzacyjnych.

0025                  rolka 250 g                                                                                       3,0
0040                  rolka 250 g                                                                                       3,0

     nr                     wykonanie                    9173                         9116                           ∅
  zam.                                                                                                                                         mm

Lut do złączek rurowych

5,70
12,50
23,70
(939)

5,70
12,50
(939)

7,60
17,10
(939)

–
13,45
(592)

23,20
–

(939)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Akcesoria dodatkowe do lutowania

Woda lutownicza

0025                 butelka 250 g                                                                                  
0030                 butelka 250 g                                                                                     

     nr                      wykonanie                                    9176                                      9116
  zam.                                                                                                                                     

Spełnia warunki normy DIN 29453, DVGW-Reg.-Nr. FL, 028 z topnikiem 
DIN EN 29454-1 3.1.1. C, DVGW GW 7 2.1.2, Kl. 8 pkt. 5c, wielkość ziarna 75 µm. 
Stosowana z (nr zam. 9116 0040).

9116

9116

Pasta lutownicza do złączek

Spełnia warunki normy ISO 9453:2006, DVGW-Reg.-Nr. FL 019 z topnikiem 
DIN EN 29454-1 3.1.1.C, DVGW GW 7 2.1.2, wielkość ziarna 75 µm. 
Stosowana z (nr zam. 9173 0025).

9176

9176

Wykonanie: Zgodne z normą DIN EN 29454-1 3.1.2.C.

Zastosowanie: Do lutowania miękkiego rur miedzianych a także do lutowania standardowego.
Stosowany z (nr zam. 9173 0025).

Informacja dodatkowa: Zawiera chlorek cynku, właściwości żrące.

0007                                                 tubka 70 ml                                                  

     nr                                                     wykonanie                                               9186
  zam.                                                                                                                            

Tłuszcz lutowniczy

0010                     11 x 440                                                                                 ok. 250

     nr                     wymiary ok.                                   9180                               waga jednej sztuki
  zam.                          mm                                                                                                    g

Cyna lutownicza

0005                                                puszka  50 g                                                 
0010                                                puszka 100 g                                                 

     nr                                                     wykonanie                                               9183
  zam.                                                                                                                            

Tłuszcz lutowniczy

Wykonanie: Zgodne z normą DIN EN 29454-1 3.1.1.A.

Zastosowanie: Do lutowania miękkiego żelaza, stali, miedzi i mosiądzu oraz do ogólnego lutowania.

Informacja dodatkowa: Zawiera chlorek cynku, właściwości żrące.

0005                                               butelka  50 ml                                               
0500                                               butelka 500 ml                                              

     nr                                                     wykonanie                                               9189
  zam.                                                                                                                            

Wykonanie: Szczecina naturalna, uchwyt z białej blachy.

Zastosowanie: Idelany do nakładania tłuszczu lutowniczego, pasty zgrzewającej, kwasu solnego,
innych tłuszczy i wody mydlanej.

0011                                                                                   

      
     nr                                                                                                                      9192
  zam.                                                                                                                            

Pędzel do wody lutowniczej

30,10
–

(939)

–
12,95
(592)

12,05
(939)

1,90
2,75
(939)

3,60
(939)

3,00
10,80
(939)

0,85
(939)

Wykonanie: Zgodne z normą DIN EN 29454-1 3.1.1.C.

Zastosowanie: Do miękkiego lutowania blachy białej i ołowianej, a także do powlekania cyną
miedzi i mosiądzu. Nie nadaje się do lutowania w elektrotechnice i elektronice.

Informacja dodatkowa: Zawiera chlorek cynku, właściwości żrące.

Wykonanie: S-Sn97Cu3. Zawartość metalu 60 %.

Zastosowanie: Stosowany do lutowania w instalacjach ciepłej i zimnej wody, instalacjach
grzewczych do 110 °C, do przewodów oleju opałowego, instalacji chłodniczych i klimatyzacyjych.

Informacja dodatkowa: Zawiera chlorek cynku, właściwości żrące.

(1 j. op. = 4 sztangi).

Wykonanie: Według ISO 9453:2006 S-Pb60Sn40, wytłaczana, o przekroju 3-kątnym. 
Zawartość cyny: 40 %.

Zastosowanie: Do ogólnych prac lutowniczych i tam gdzie stosowana jest cyna. Cena za sztukę.
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

0015                    1,5 x 500                                                        25                             ok. 8

     nr                 wymiary  x dł.                9198                             j. op.                     ciężar sztabki
  zam.                         mm                                                                                                           g

Akcesoria dodatkowe do lutowania

Wykonanie: Pakowany w puszkę.

Zastosowanie: Do czyszczenia grotów lutowniczych.

0020                                                100 x 45 x 20                                                

     nr                                                       wymiary                                                 9195
  zam.                                                         mm                                                            

Kamień lutowniczy salmiak

Wykonanie: Bardzo elastyczna, nie zawiera azbestu, chroni przed płomieniami ognia i 
ciepłem do temperatury 1000 °C.

Zastosowanie: Redukuje niebezpieczeństwo pożaru i chroni powierzchnie ścian, kable, 
wykładziny podłogowe i inne materiały zagrożone pożarem, także przy dłuższym 
czasie pracy. Dzięki dużej podatności na formowanie mata może być używana wszędzie.

0010                                                   330 x 500                                                  

     nr                                                       wymiary                                                 9119
  zam.                                                         mm                                                            

Mata ognioochronna

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN EN 1044, z niską zawartością fosforu dla szerokiego zakresu
temperatury topnienia oraz lutowania spoin o podwyższonej wytrzymałosci obciążenia.

Zastosowanie: Stosowany do lutowania w instalacjach ciepłej i zimnej wody, instalacjach
grzewczych do 200 °C, do przewodów oleju opałowego, instalacji chłodniczych i klimatyzacyjych.
Idealnie nadaje się do lutowania szczelin kapilarnych w instalacjach z rur miedzianych bez złączek
rurowych. Do lutowania mosiądzu, mosiądzu czerwonego, brązu LP 5 należy używać dodatkowo
topnika. Nie nadaje się do mediów zawierających 
siarkę, stopów metali żelaza i niklu oraz innych
stopów zawierających nikiel.

0020           2 x 2                                  500              710–880                730                      1

     nr       czworokątny        9116             długość         temperatura        temperatura            j. op.
  zam.                                                                                     topnienia                pracy                      
                      mm                                              mm                    °C                        °C                      kg

Lut twardy ROLOT® S 94

Wykonanie: Nie zawiera metalu, jest elastyczna, można stosować na powierzchnie suche i 
wilgotne, odporna na rozpuszczalniki.

Zastosowanie: Do szybkiego czyszczenia bez zarysowań grotów lutowniczych. Można stosować
na sucho i mokro. Do czyszczenia warstw oksydowanych, korozji, zabrudzeń z powierzchni oraz
resztek tłuszczu i oleju.

0010                                                      10-pak                                                      

     nr                                                     wykonanie                                               9917
  zam.                                                                                                                            

Włóknina do czyszczenia ROVLIES®

Wykonanie: Zgodne z normą DIN 8513, L-AG45Sn DVGW GW 2 3.2 + 4.3.2.

Zastosowanie: Do instalcji rur miedzianych, ciepłej i zimnej wody a także instalacji gazowych.
Temperatura pracy: 670 °C.

Lut srebrny

8,63
(939)

19,45
(591)

12,10
(939)

6,95
(592)

32,95
(592)


